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V ostatních odvětvích výroby a služeb hojně využívaná technologie RFID v českém stavebnictví zatím ke škodě
všech subjektů nedošla širšího uplatnění. Tato práce je ve své teoretické části velmi obsáhlou rešerší, navíc
v našem prostředí první svého druhu. V praktické části je ve spolupráci s výrobcem prefabrikátů navržena aplikace
v reálném provozu výrobny betonových dílců s cílem úspor času i prostředků. Navržená technologie má potenciál
nejen zefektivnění výroby prefabrikátů, ale také využití v návazných procesech v rámci logistiky i montáže in situ.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm A - výborně.

Datum: 5.2.2019

Podpis:

2/2

